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A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) célja az üzleti és környezeti 
szempontból is fenntartható energiapiacok kialakításához való szakért i hozzájárulás. Széles 

kör  kutatási, tanácsadási és oktatási tevékenységet végzünk a villamosenergia-, gáz- és 
szén-dioxid-piacok területén 2004 óta. Elemzéseink a szabályozói intézkedések hatásainak 

vizsgálatától az egyedi vállalati beruházási döntés-el készítésig terjednek.

A REKK f  tevékenységei:

Kutatás

F  kutatási területünk a kelet-
közép- és a délkelet-európai 
régió:

• regionális villamosenergia- 
és gázármodellezés

• CO2-kvótakiosztás 
és -kereskedelem

• megújuló er források 
támogatása és piacai

• ellátásbiztonság

• piaci belépési és 
kereskedelmi korlátok

• szolgáltatóváltás

Tanácsadás

• ár-el rejelzés és 
országtanulmányok
a beruházási döntések 
el készítéséhez

• nagyfogyasztói tanácsadás 
az energiastratégia 
kialakításához a liberalizált 
piacon

• árszabályozási tanácsadás 
a szabályozó hatóságok és 
az energiaszolgáltató cégek 
részére

• konzultáció és tanácsadás 
rendszerirányítók részére, az 
új piaci kihívások kezelésére

Oktatás

Képzési programjaink:

• nyári egyetem

• szabályozói kurzusok 

• tréningek és e-learning 
kurzusok az alábbi témákban:

  árszabályozás

  villamosenergia-piacok

  piacmonitoring

  gázpiacok

• alkalmi, vállalati képzések 
egyedi igények alapján

Szabályozó
hatóságok

MEH, GVH, KVVM,
GKM, FVM

Energiacégek és 
nagyfogyasztók

Mavir, E.ON, MOL, MVM, 
ELM , F gáz, Alcoa, DRV

Nemzetközi
szervezetek

DG TREN, USAID, ERRA, 
CEER, NARUC

A piacnyitás következtében ma már az energiapiacok nem elemezhet k a regionális 
környezet  gyelembevétele nélkül. A kelet-közép- és délkelet-európai régió országainak 
piaci helyzetét és fejleményeit folyamatosan  gyeljük. A régiós áramárak el rejelzésére 

15 országra kiterjed  regionális villamosenergia-piaci modellt építettünk.

A REKK munkatársai iparági szabályozói tapasztalatukkal, valamint egyetemi 
tudományos hátterükkel az energiaszektort érint  kérdésekre tudományos és a piacok 

sajátosságait  gyelembe vev  megoldásokkal szolgálnak.

Fontosabb ügyfeleink:

REGIONÁLIS ENERGIAGAZDASÁGI KUTATÓKÖZPONT
1093 Budapest, Közraktár u. 4–6.   T. (+36 1) 482 7070   F. (+36 1) 482 7037   E. rekk@uni-corvinus.hu   www.rekk.eu
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Tisztelt Olvasó!

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Jelentés az 

energiapiacokról című kiadványunk III. évfo-

lyamának 4. számát nyújthatjuk át Önnek. 

Őszintén reméljük, hogy Olvasóink elégedet-

tek voltak a Jelentés korábbi számaival.

Változatlan formában folytatjuk az áram-

piacok és gázpiacok elemzését, emellett a 

negyedévben két elemzést közlünk és két 

aktualitást mutatunk be.

Első elemzésünkben az októberi szlovák–magyar határkeresztező 

aukción végbement kapacitásszűkülést mutatjuk be, és ennek hatá-

sait, illetve okait keressük a villamosenergia-nagykereskedelemben. 

A 2013-tól életbe lépő új ETS Direktíva szerint az erőművek már 

csak aukció útján juthatnak szennyezési jogokhoz. Ez alól kaphatnak 

felmentést egyes újonnan csatlakozott tagállamok, ingyenes kiosz-

tást biztosítva erőműveiknek. Második írásunk bemutatja a derogáció 

tervezett hazai megvalósításának sajátosságait, számba véve annak 

lehetséges piaci hatásait. 

Az egységes belső árampiac létrehozásának felgyorsítása érdeké-

ben a Bizottság és más európai szakmai szervezetek megalkották az 

árampiaci integráció célmodelljét, és részletes menetrendet fektet-

tek le a regionális árampiacok összekapcsolására. Ennek részleteit 

mutatja be harmadik írásunk.  

Negyedik cikkünkben a keretszabályozásra váró víziközmű szektort 

elemezzük, már létező európai szabályozáson és intézményi kerete-

ken keresztül járjuk körül egy új szabályrendszer elkerülendő bukta-

tóit és jó gyakorlatát.

Reméljük, a mostani számban is sok hasznos információt tudunk 

nyújtani kedves Olvasóinknak.

 

Kaderják Péter, igazgató
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2. ábra Az áram és földgáz 2012. évi határidős árának alakulása

2010. júliustól 2011. szeptember végéig

1. ábra Az EEX-en kereskedett, 2012-re szóló határidős

ARA szén és spot Brent nyersolaj árának alakulása

2010. júliustól 2011. szeptember végéig

A harmadik negyedévben kevés változást fedez-

hettünk fel a kőolaj-, földgáz- és szénpiacokon. 

A szén ára stabilan 126 $ maradt, a nyersolajat 

110-115 $-ért kereskedték. A határidős földgáz ára 

hozzávetőlegesen fél euróval volt magasabb az 

előző negyedév árszintjénél. A határidős zsinór és 

csúcs villamos energia ára kismértékben csök-

kent, átlagosan egy euróval lehetett olcsóbban 

beszerezni egy MWh-nyi áramot. A CO2-kvóta ára 

tovább csökkent, már átlagosan 12 € volt egy ton-

nányi szennyezési jog ára. A negyedéves korrigált 

villamosenergia-fogyasztás nem tért el a tavalyi 

értékektől, nyár végén közel a fogyasztás negye-

dét fedeztük importból. A szlovák határon kiala-

kult szűkület miatt nyugati és északi határainkon 

ENERGIAPIACI FOLYAMATOK

érezhetően megemelkedett az import kapacitások 

ára. A nagykereskedelmi piacokon egyre jobban 

kinyílt a magyar és a német tőzsde közti árolló, 

már egy euróval került többe egy MWh villamos 

energia a magyar tőzsdén.

A negyedév forrásoldalon importcsökkenést és 

a hazai termelés növekedését hozta. Az enyhébb 

szeptember alacsonyabb gázfogyasztást ered-

ményezett. A tárolók kihasználtsága a betárolási 

időszak végére 500 millió köbméterrel maradt 

el a tavalyi betárolástól. Az olajindexált, illetve 

a kevert import ára köbméterenként 30 Ft-tal 

haladta meg a határidős földgázárat. Előrejelzé-

sünk szerint ez a különbözet egészen 37 forintig 

fog növekedni.

Nemzetközi ártrendek

2011 harmadik negyedévében 

a tényezőpiacokon megfigyel-

hető trendek kevéssé változtak: 

a Brent és a 2012. évi határidős 

ARA szén ára lényegében az 

előző negyedév árszintjén 

maradt. A Brent olaj árában 

augusztus első hetében erő-

sebb esést figyelhettünk meg, 

de szeptember közepén újra

115 $ körül kereskedtek egy 

hordónyi olajat, majd a hónap 

végén esésnek indult az árfo-

lyam. Az ARA szén árában 

lassú csökkenést tapasztal-

hattunk, az időszak kezdetén 

megfigyelhető 128 $ helyett 

szeptemberben átlagosan 126 $ 

áron kelt el egy tonnányi határ-

idős szén.

A 2012-re szóló éves határ-

idős zsinór- és csúcstermék 

ára átlagosan egy euróval 

mérséklődött a negyedévben. 

A zsinórtermék 56–59 €/MWh 

sávban mozgott, szeptember 

végére 56,6 eurós áron zárt. 

A csúcstermék átlagosan 71,3 

€/MWh-ért cserélt gazdát, az 

időszak végén pedig 70 € körül 

lehetett beszerezni egy MWh 

határidős csúcsidőszaki áramot 

a német tőzsdén. A mérsékelt 
2 ábra Az áram és földgáz 2012 évi határidős árának alakulása
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1 ábra Az EEX-en kereskedett 2012-re szóló határidős
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5. ábra Negyedéves hazai termelés és nettó import

2010. III. negyedév és 2011. III. negyedév között

4. ábra A korrigált áramfogyasztás alakulása

az előző év azonos időszakához képest 2010. június

és 2011. szeptember között

3. ábra A 2011. decemberi szállítású CO
2
-kvóta árának 

alakulása és az ECX-en kereskedett napi mennyiség

2010. júliustól 2011. szeptember végéig

3. ábra A 2011 decemberi szállítású CO
2
-kvóta árának

Ár
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4 ábra A korrigált áramfogyasztás alakulása
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5 ábra Negyedéves hazai termelés és nettó import

2010. III. n. év 2010. IV. n. év 2011. I. n. év 2011. II. n. év 2011. III. n. év
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csökkenés ellenére a nagy-

kereskedelmi áramárak még 

mindig 5 euróval a március eleji 

árszint felett helyezkedtek el.

A határidős földgáz ára kismér-

tékben emelkedett, a negyed-

évben átlagosan 27,5 €/MWh 

körül mozgott, szeptember 

végén 27 €/MWh áron zárt.

A 2011. decemberi szállítású 

szennyezési jog árában az 

előző negyedévben bekövet-

kezett esés tartósnak bizonyult 

és tovább csökkent: az idő-

szakban átlagosan 12 € körül 

kereskedtek egy tonnányi CO2-

kvótát. Az előző időszakhoz 

képes nőtt a forgalom, ezen az 

áron 18 százalékponttal több 

kvóta cserélt gazdát. 

Hazai árampiaci 
helyzetkép

2011 harmadik negyedévében

a hőmérsékleti hatásoktól meg-

tisztított és a naptári hatásokkal 

kiigazított hazai villamosener-

gia-fogyasztás lényegében 

azonos volt a tavalyi negyedév 

azonos értékével, csak 0,64%-

kal haladta meg azt. A júliusi és 

szeptemberi fogyasztás 2010 

vonatkozó fogyasztásához 

képest nem változott, csekély, 

2,7 százalékpontos növeke-

dést tapasztalhattunk augusz-

tusban. Habár a negyedév 

fogyasztása átlagosan 2,8 

százalékponttal haladta meg 

a 2009. évi fogyasztást, több 

mint 3%-kal maradt el a 2008-

as értéktől.

A nettó importok a fogyasz-

tás közel 24%-át fedezték, ez 

az érték a 2009 óta megfigyel-

hető trendekbe jól illeszkedik: 

az elmúlt két év nettó import-

aránya 20% feletti szinten moz-

gott a nyári hónapokban.

A havi határkeresztező 

kapacitások ára mindegyik 

határon 1 Ft/kWh alatt maradt. 

Jelentős szűkülés állt be a szlo-

vák–magyar kapacitásokban, 
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6. ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon, 2011. III. negyedév

Az ábrán a kapacitások a meghirdetett kapacitásokat jelentik. A kapacitások csak abban az esetben nem keltek el teljes mértékben a vizsgált 

időszakban, ha egy adott áron túljegyzés alakult ki, mivel ilyenkor a rendszerirányító az eggyel magasabb árat tekinti aukciós árnak.

az általában 600–800 MW közötti kapacitások 

helyett 200–350 MW állt rendelkezésre a havi 

kiosztásban. A szűkület áremelkedést hozott, az 

általában az időszakra jellemző, 0 Ft/kWh körüli 

árak helyett átlagosan 0,5 Ft volt egy kWh ára.

A régiós piacokon a másnapi villamos energia 

havi átlagára, ha eltérő mértékben is, de minden 

régiós tőzsdén csökkent az előző negyedévhez 

képest. A német és cseh piacokon ez 13 szá-

zalékpontos, a magyar és román árakban 3-6 

százalékpontos csökkenést jelentett a három 

hónapban átlagosan. A magyar másnapi termék 

ára a negyedévben elszakadt a német áraktól, 

az elmúlt évben 1-2 eurós spreaddel szemben 

augusztusban 3, júliusban és szeptemberben 6-7 

euróval volt drágább egy MWh magyar zsinór-

áram, mint a német termék. A drágulást a határ-

keresztező kapacitások szűkülése okozhatta, 

növelve a keresletet a belföldi villamos energia 

iránt: a magyar áramtőzsdén az előző negyed-

évhez képest 20%-kal több másnapi villamos 

energiával kereskedtek, mind a zsinór-, mind a 

csúcstermékek piacán.

A nagykereskedelmi árra a menetrendtől 

való eltérés költségei, a 

kiegyenlítőenergia-árak is 

hatással vannak. A napi szin-

ten elszámolásra kerülő fel- és 

leszabályozás árát a rendszer-

irányító a kiegyenlítő piacon 

igénybe vett energia költsége 

alapján határozza meg. A mér-

legkörökre vonatkozó kiegyen-

lítés költségeit egyrészről a 

kiegyenlítő árak, másrészről 

az időszakra jellemző spot 

villamosenergia-ár határozza 

meg. Minél nagyobb a fel- és 

leszabályozás ára, illetve a 

spot nagykereskedelmi ár közti 

különbözet, annál költségesebb 

a hiányt a kiegyenlítő piacról 

6 ábra Havi határkeresztező kapacitásaukciók eredményei Magyarországon 2011 III negyedév

7. ábra Az EEX, az OPCOM, az OTE és a HUPX tőzsde

másnapi zsinórtermék árainak összehasonlítása,

2010. október és 2011. szeptember között

7 ábra Az EEX az OPCOM az OTE és a HUPX tőzsde
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9. ábra A 2012-es szállítású zsinórtermék jegyzési árai a régió 

országaiban 2010. július és 2011. szeptember között

8. ábra A kiegyenlítőenergia- és a spot árak napi átlagainak 

alakulása 2011. III. negyedévében

8 ábra A kiegyenlítőenergia- és a spot árak napi átlagainak

július augusztus szeptember
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9. ábra A 2012-es szállítású zsinórtermék jegyzési árai a régió
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beszerezni. A negyedévben a 

pozitív kiegyenlítő energia

ára átlagosan 21,64 Ft/kWh

volt, a negatív kiegyenlítő

energia pedig 0,93 Ft/kWh-t

ért. Az időszakban a 

kiegyenlítőenergia-árak mér-

séklődése és a HUPX árszint 

emelkedése miatt a pozitív 

kiegyenlítő ár és a tőzsdei 

ár közti spread jelentősen 

csökkent.

A 2012. évi zsinórtermék

árában 1 euró körüli árcsök-

kenés következett be. A régió-

ban a cseh és szlovák határ-

idős terméket lehet a legala-

csonyabb áron beszerezni, 

átlagosan 2 euróval olcsóbban 

megawattóránként a német 

termékhez viszonyítva. A ma-

gyar és a német termék ára 

közt szélesedett a spread, több 

mint egy euróval haladta meg 

a német áramárat a magyar 

zsinóráram ára.

Hazai gázpiaci 
helyzetkép

Habár a nyári hónapok gáz-

fogyasztás szempontjából 

kevéssé meghatározók, a har-

madik negyedévben érdekes 

fejlemények történtek a tárolói 

és nagykereskedelmi piacokon.

A nyári hónapok fogyasz-

tása kevéssé függ a tényleges 

hőmérséklettől, napfokszáma 

elhanyagolható, de szeptem-

berben már lehet hatása az idő-

járásnak. Ez évben szeptember 

hónap melegebb volt az elmúlt 

év vonatkozó havi hőmérsék-

leténél és az átlagos szeptem-

beri klímánál, így az adott havi 

fogyasztás is 11 százalékpont-

tal a tavalyi fogyasztás alatt 

maradt.

A kínálati oldalon a tavalyi év 

forrásszerkezetéhez képest az 

importokban nem sok válto-

zás történt, a negyedévben 

nagyjából a behozatal fele 

származott a baumgarteni, 
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10. ábra A havi földgázfogyasztás alakulása a 2010/2011-es

gázévben az előző időszak ugyanazon havi fogyasztási 

adataival összevetve, valamint összevetve a havi napfok-

számok sokévi átlagtól és az előző gázévtől vett eltérésével  
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fele a beregdaróci betáplálási 

pontból, csakúgy, mint egy 

évvel ezelőtt. Ugyanakkor 

a negyedévben az import 

nagysága 6 százalékponttal 

csökkent a tavalyi vonatkozó 

értékhez képest. A hazai kiter-

melés némileg magasabb volt 

az előző évi értéknél, értéke 

690 millió m3-ről 740 millió 

m3-re nőtt.

A betárolási időszak végéhez 

közeledve megállapítható, hogy 

a kereskedelmi tárolók kihasz-

náltsága az idei évben jelentő-

sen csökkent. A tárolók szep-

tember végi gázkészleteinek 

alakulása alapján látható, hogy 

a 2011/2012. évre vonatkozó 

kapacitás-lekötések értéke 

mintegy 1 milliárd köbméterrel 

marad el a 2010/2011. évitől. 

A tárolói készletek a betáro-

lási időszak elején 500 millió 

köbméterrel voltak alacsonyab-

bak a tavalyinál, és a tárolókba 

idén betöltött gáz mennyisége 

nagyjából 500 millió köbmé-

terrel volt kevesebb az egy 

évvel ezelőttinél. Az előző évről 

átnyúló lekötések és az idei 

lekötések csökkenése tehát 

nagyjából azonos szerepet 

játszott a tárolók kihasználtsá-

gának csökkenésében.

A nyugati határon, a 

baumgarteni betáplálási 

ponton érkező földgáz for-

galma júliusban visszaesett, 

majd augusztus közepétől újra 

hozzávetőlegesen zsinórban 

érkezett hazánkba a földgáz – 

júliusban a gázáram átlagosan 

a nem megszakítható kapaci-

tások 70%-át tette ki, augusz-

tusban és szeptemberben 

80-90%-át. A megszakítható 

kapacitások nagysága növeke-

dett, de a gázáram mindvégig 

a nem megszakítható kapacitás 

alatt maradt. Nyugatról a har-

madik negyedévben 900 millió 

m3 érkezett, ami a lehetséges 

1100 millió m3-t kitevő nem megszakítható szállí-

tási mennyiség 80%-a.

12. ábra A hazai kereskedelmi földgáztárolók mobilgáz-

kapacitásának és -készletének havi alakulása

Megjegyzés: Az adatok az E.ON Földgáz Storage Zrt.

tárolóira és az MMBF kereskedelmi tárolójára vonatkoznak.

13 . ábra A Baumgarten felőli betáplálási pont forgalma

2010. október és 2011. szeptember között, a lekötött nem 

megszakítható és megszakítható kapacitások mellett

11. ábra A hazai gázpiac forrásszerkezetének havi alakulása
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15. ábra Nemzetközi és hazai nagykereskedelmi gázárak 

múltbeli és várható alakulása

* Az olajindexált és az ENDEX TTF tőzsdei gázár 60:40 

százalékos arányban súlyozott átlaga.

** A múltbeli árak esetén az olajindexált és a CEGH, a 

jövőbeli árak esetében pedig az olajindexált és a megfelelő 

negyedéves ENDEX TTF árak különbsége. A holland és az 

osztrák tőzsdék spot árai közti spread az utóbbi időben 

minimálisra csökkent. A határidős ENDEX gázárakat ezért az 

osztrák piacra vonatkozóan is irányadónak tekintjük.

15 ábra Nemzetközi és hazai nagykereskedelmi gázárak
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Az ukrán határon a ren-

delkezésre álló kapacitások 

48%-át kötötték le a szereplők, 

de ennek is csupán 38%-át 

használták ki. A negyedéves 

szállítás feltehetőleg a szerző-

déses és a technikai minimu-

mon történt. Az ukrán import 

950 millió köbmétert tett ki, a 

negyedéves import 51%-át.

A nyugati import és az orosz 

olajindexált, illetve kevert ter-

mék ára közti különbség vissza-

tért a 2010. decemberi szintre: 

a negyedévben az eltérés meg-

duplázódott, a baumgarteni 

hubon köbméterenként 30 Ft-

tal lehetett olcsóbban besze-

rezni a földgázt az olajindexált 

alapú árhoz képest. A holland 

energiatőzsde határidős termé-

kei alapján kialakított féléves 

előrejelzésünk szerint ez az 

árelőny ráadásul tovább nő, 

egészen 37 Ft/m3 szintig.

14 . ábra A beregdaróci betáplálási pont forgalma

2010. október és 2011. szeptember között, az elérhető teljes 

kapacitás és a lekötött nem megszakítható kapacitás mellett

14 . ábra A beregdaróci betáplálási pont forgalma
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A szabad kapacitások beszűkülése 
a szlovák–magyar határon: 
okok és következmények

Érdekes jelenségre figyelhettünk fel ez év szep-

temberében a határkeresztező piacokon. A szep-

temberben meghirdetett, szlovák–magyar határra 

vonatkozó októberi kapacitások az általában 

jellemző 600–800 MW közötti havi mennyiségről 

váratlanul 0 MW-ra csökkentek. Már ezt megelő-

zően a júniusban bejelentett júliusi kapacitások, 

illetve az augusztusban kihirdetett szeptemberi 

kapacitások is lényegesen csökkentek: július-

ban 350, szeptemberben a hónap első felében 

250, majd szeptember 12–25. között 0 MW volt 

ENERGIAPIACI ELEMZÉSEK

a kiosztható határkeresztező kapacitás. Mivel a 

rendszerirányító döntései indoklás nélkül marad-

tak, számos pletyka látott napvilágot a külkeres-

kedelem korlátozásával kapcsolatban. Egyesek az 

MVM soron következő negyedéves aukcióját látták 

a történtek hátterében, mások az MVM érde-

keltségi körébe tartozó erőművek karbantartási 

menetrendjét.

A váratlan kapacitásszűkítéssel az a probléma, 

hogy bizonytalanságot szül a piacon, mivel a piaci 

szereplők előzőleg számoltak ezekkel a kapaci-

tásokkal: a szlovák–magyar határmetszék jellem-

zően megbízható behozatali forrás volt, ahol nagy 

kapacitásokat kötöttek le a piaci szereplők. Ennek 

a forrásnak a váratlan – és a MAVIR oldaláról bár-

milyen előzetes tájékoztatást 

mellőző – megszüntetése miatt 

a kereskedők más, vélhetően 

drágább forrásokból voltak 

kénytelenek kielégíteni a keres-

letet, ami nagykereskedelmi 

áremelkedéshez vezethet. 

Amennyiben a rendszerirányító 

ezt a jelentős változást koráb-

ban jelezte volna a piaci szerep-

lők felé, akkor vélhetően kisebb 

költséggel tudták volna kezelni 

ezt a problémát. Követendő 

példa lenne más rendszerirá-

nyítók, például a szlovén ELES 

gyakorlata, amely egy évre 

előre közli a várható havi ATC 

értékeket. Amennyiben a rend-

szerirányítón kívül álló tényezők 

okozták a kapacitásszűkítést, 

a piaci szereplők megfelelő 

tájékoztatása ebben az esetben 

is célszerűbb lett volna.

A szlovák–magyar határke-

resztező kereskedelemben 

beállt jelentős visszaesés 

nemcsak a havi, hanem a napi 

kereskedelmet is érintette: 

augusztusban és szeptem-

berben számottevően szűkült 

az egyébként jelentős napi 

importkapacitás Szlovákia 

irányából. 

A szlovák kapacitások 

kivonása okozta kínálatszű-

külés a változatlan kereslet 
17. ábra Az októberi határidős zsinór- és csúcstermék árváltozása

a magyar, német és cseh áramtőzsdéken

17 ábra Az októberi határidős zsinór- és csúcstermék árváltozása
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mellett árfelhajtó hatással bírt: 

a kihirdetés napját követően a 

HUPX-en kereskedett, októ-

berre vonatkozó zsinórtermék 

ára 62 €/MWh-ról 64 fölé 

emelkedett. Ezzel egy időben a 

német októberi zsinóráram ára 

egyenesen csökkent.

A tendencia jól tükröződik 

a csúcstermék árában is: az 

eddig drágább német csúcs-

termék szeptember 6-tól

2-4 €-val lett olcsóbb a magyar 

csúcsterméknél. 

A kínálatszűkülés a spot 

piacokon is éreztette hatását: 

a magyar árak szeptemberben 

átlagosan több mint 13 euróval 

haladták meg a német spot 

indexet. A cseh és szlovák 

piacokon nem tapasztalhattunk 

hasonló áremelkedést, azok 

szorosan együtt mozogtak a 

német árral.1 A magyar árak 

júliusban és augusztusban is 

jelentősen elszakadtak a német 

áraktól, ennek oka vélhetően a 

napi kapacitások csökkenése 

lehetett az adott hónapokban.

Elmondhatjuk, hogy a 

magyar–szlovák kapacitás 

csökkenése áremelkedéssel járt 

együtt a zsinór- és csúcstermé-

kek piacán, és ezt az áremel-

kedést a régióban megfigyelt 

árak mozgása nem indokolta.

Habár a határkeresztező kapacitások drasztikus 

csökkentésének következményei elég egyértel-

műek, hivatalos indoklás hiányában azt a mai 

napig nem tudjuk, hogy mi késztette a rendszer-

irányítót erre a döntésre. A motivációk egyike a 

hálózati karbantartás lehet. Erre utalhat legalábbis, 

hogy a Platts értesülései szerint az ATC szeptem-

beri csökkentését a MAVIR hálózati karbantartá-

sokkal indokolta.

A másik lehetséges ok a hurokáramok erősö-

dése. A nyilvánosan hozzáférhető adatokból ez 

nehezen ellenőrizhető. Amit biztosan látunk, hogy 

a fizikai áramlások szintjében egy jelentős – kb. 

500 MW-os – ugrás következett be júliusban. Azt 

azonban nem tudjuk, hogy ezt mekkora részben 

magyarázza a kereskedelmi forgalom, illetve a 

hurokáramlások növekedése. Ezért megpróbál-

tunk utánajárni annak, hogy történt-e a közép-

európai régió árampiacain olyan fejlemény, ami 

esetleg hozzájárulhatott a hurokáramlások növe-

kedéséhez a szlovák–magyar határon.

Iparági berkekben elterjedt nézet, hogy a német 

szélerőművi termelés jelentős hatással van a 

magyarországi határok áramlási jellemzőire. Esze-

rint a német széltermelést az osztrák szivattyús 

erőművekben tároltatják, és így a német–osztrák 

metszéken bekövetkező megnövekedett forgalom 

„kiszorítja” a környező határokon a kiosztható NTC 

értékeket. A német és osztrák TSO éves, havi és 

napi kapacitásaukciókat nem hirdet, az APG sze-

rint a határon nincs szűkület. A rendszeregyensúly 

19. ábra Havi német széltermelési adatok

2010-ben és 2011-ben, TWh

18. ábra Nettó fizikai importáramlások szlovák irányból

és a kiosztott éves és havi kapacitások, MW

18 ábra Nettó fizikai importáramlások szlovák irányból
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 1 Az ábrán csak az OTE szlovák szekcióját jelöltük. Az OTE cseh szekciójának árai a vizsgált időszakban 7 napban tértek el a szlovák áraktól, 
lényegében azonosnak tekinthetők.
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fenntartása okán viszont az itt végbemenő 

forgalom hurokáramlások formájában megjelenik 

a környező országok határain, és csökkenti az 

ezeken a határokon kereskedelmi célra kiosztható 

határkeresztező kapacitások nagyságát.

Megvizsgáltuk az elmúlt év tény német szélter-

melési adatait, hogy igazoljuk ezt a feltételezést. 

A napi széltermelési adatok júliusban valóban 

alátámaszthatják a magasabb határkeresztező 

forgalmat – ebben a hónapban 2 TWh-val volt 

magasabb a termelés az előző évhez viszonyítva –, 

de a kérdéses szeptemberi és októberi hónapok-

ban a széltermelés nem tért el lényegében a tava-

lyi évtől. Önmagában a széltermelés alakulása így 

nem magyarázza a fizikai áramlások növekedését.

Megnéztük azt is, hogy a kérdéses időszakban 

más határokon is történt-e változás az áramlások 

mintázatában. Azt találtuk, hogy a régióban a 

kérdés szempontjából releváns határokon (német–

osztrák, német–cseh, osztrák–szlovák) semmiféle 

olyan szisztematikus változás nem történt, ami 

megmagyarázná, vagy összhangban lenne a szlo-

vák–magyar határon történtekkel. 

Írásunkban bemutattuk a havi szlovák–magyar 

határkeresztező kapacitások csökkenésének 

lehetséges okait és következményeit. Miközben a 

következmények egyértelműek – az importlehető-

ségek szűkülésének hatására a hazai nagykeres-

kedelmi termékek árai jelentősek emelkedtek –, a 

felhasználható kapacitások csökkentésének okai 

nem tisztázottak.

A magyar ingyenes CO2-allokációs 
tervek – SZET-re hangolva

Az Európai Bizottság új, üvegházhatású gázok 

(ÜHG) csökkentésére vonatkozó szabályozása 

(2009/29/EK Irányelv) határozza meg a 2013-at 

követő periódus ÜHG-csökkentésének új szabály-

rendszerét a villamosenergia-szektorban, illetve az 

ún. Szennyezési Jogkereskedelmi Rendszer (ETS) 

hatálya alá tartozó egyéb szektorokban. Ennek 

egyik legfontosabb eleme, hogy 2013 után fősza-

bályként az erőművek teljes egészében aukció 

keretében, azaz térítés mellett jussanak kibocsá-

tási jogokhoz, megszüntetve a korábbi kiosztás 

ingyenes jellegét. Az árveréseken keletkező bevé-

telek a nemzeti költségvetésekbe kerülnek, amely 

bevétel 50%-a szabadon felhasználható, másik fele 

pedig többek között energiahatékonyságra, ÜHG-

csökkentésre és az energiaszegénység kezelésével 

összefüggő területekre fordítható.

Az Irányelv megfogalmazott két kritériu-

mot, amelyek közül legalább az egyiknek meg 

kell hogy feleljen az adott tagország, hogy az 

ingyenes kiosztásra igényt tarthasson az Európai 

Bizottságnál:
■ 2007-ben az adott EU-tagállam még nem 

csatlakozott a közös UCTE rendszerhez, illetve 

maximum 400 MW kapacitású vezetékkel kap-

csolódik hozzá.
■ 2006-ban a villamosenergia-termelésének több 

mint 30%-a egy típusú fosszilis energiahordozó-

ból származott, és az egy főre eső GDP értéke 

az uniós átlag 50%-át nem haladta meg.

A derogáció alkalmazása esetén sem lehet az 

ingyenes kibocsátás mértéke 100%-os: 2013-ban 

maximum a 2005–2007-es átlagos kibocsátá-

sok 70%-a osztható ki ingyenesen, amely mérték 

0%-ra csökken 2020-ra.

E kritériumrendszer lényegében az új tagálla-

mok számára – egyedül Szlovákia és Szlovénia 

nem felelt meg egyik kritériumnak sem – teremtett 

lehetőséget arra, hogy 2020-ig fenntartsák az 

ingyenes kiosztás részleges rendszerét. A három 

balti tagország és a két szigetország az UCTE 

rendszerrel való összeköttetés hiánya miatt, míg a 

többi ország az alacsony GDP és az egy fosszilis 

tüzelőanyagtól – Magyarország esetében a gáz, 

a többiek esetében a szén – való függőség miatt 

kérhet derogációt. A derogáció lehetőségének 

biztosítása mögött az egyik fő motiváció, hogy az 

érintett tagállamok villamosenergia-szektorának 

időt biztosítson az alacsony karbonintenzitású 

kapacitások kiépítésére. 

Málta kivételével valamennyi ’klubtag’ kérte a 

derogációt, ám a nemzeti tervek részleteiről nem 

állnak rendelkezésre publikus információk sem 

tagállami, sem uniós forrásból.

Ha leegyszerűsítve akarjuk megfogalmazni az új 

szabályozás lényegét, azt egy egységes európai 

karbonadó-kivetés rendszeréhez hasonlíthatjuk. 

Ebben a rendszerben a fentebb felsorolt országok 

kormányai dönthettek arról, hogy a 2013-tól induló 

rendszerben az általánosan bevezetett adókivetés 

alól felmentést adnak-e villamosenergia-termelő 

vállalataiknak, ezzel jelentős költségvetési bevéte-

lekről mondva le. 

Az EU ETS Irányelve alapján részbeni ingyenes 

kiosztásban nem az országok, hanem maguk az 

erőművek részesülhetnek. Ezért fontos eleme 

a derogációs szabályoknak, hogy a kormányok 

milyen módon osztják szét egyedi erőművi szintre 

az ingyenes CO2-kvótákat. A kiosztás alapja 

lehet a nemzeti, illetve az európai benchmark 

ÜHG emissziós szint, vagy az érintett erőművek 

2005–2007 közötti átlagos kibocsátása. Mivel 

a bizottsági javaslat itt is több opciót engedett 

meg, az erőművekre gyakorolt versenyképességi 

hatás is különböző. A magasabb CO2-kibocsátású 
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erőművek (pl. szenes vagy 

lignittüzelésű erőművek) a his-

torikus adatok alapján kiosztott 

kvóták esetén biztosan több 

ingyenes kvótához jutnak, mint 

egy általános benchmark alkal-

mazása esetén.

Mivel a derogáció intézmé-

nye eltérést jelent az általános 

allokációs szabálytól – és ezzel 

kétségkívül versenytorzító

hatású –, a Bizottság szá-

mos feltételt támasztott azon 

országok felé, akik élni kíván-

nak vele. Ezek közül a legfon-

tosabb, hogy az erőművek 

az így keletkezett forrásaikat 

csak a villamosenergia-szektor 

modernizációjára fordíthat-

ják, ezen belül is a következő 

fejlesztésekre:
■ a meglévő erőműpark és inf-

rastruktúra (pl. határkeresz-

tező kapacitások) rekonstruk-

ciójára, fejlesztésére;
■ megújuló technológiák építésére;
■ az energiahordozói és termelői portfólió 

diverzifikációjára.

Ezen túlmenően biztosítaniuk kell, hogy az adott 

tagállam ÜHG-kibocsátása csökkenjen a fejlesz-

tések eredményeképp, illetve hogy a derogáció 

alapjául szolgáló helyzetet kiküszöbölje.

A versenytorzító hatás minimalizálása érdeké-

ben a tagállamok kormányainak biztosítaniuk kell, 

hogy legalább az elengedett aukciós bevételnek 

megfelelő beruházási szint valósuljon meg. Ezzel 

kívánja elérni azt, hogy a kedvezményezett erő-

művek ne kerüljenek a többi – aukcióra kötelezett 

– erőművel szemben versenyelőnybe. 

A kormányoknak ún. Nemzeti Tervet kellett 

benyújtatniuk a Bizottság részére, mely a megva-

lósítandó erőművi, infrastrukturális fejlesztések 

részleteit, a kiosztás módját és a kikényszerítő 

mechanizmusokat is tartalmazzák. Ezen Nem-

zeti Terveket nyújtotta be a fent felsorolt kilenc 

tagállam most szeptemberben, melyet a Bizott-

ság fél éven belül fog értékelni. Ezen értékelés 

eredményeképp a Bizottság a terveket részben 

vagy egészében elfogadhatja, vagy akár vissza is 

utasíthatja.

A magyar kormány által a Bizottság felé beadott 

Nemzeti Terv szerint 2013-ban a 2005–2007-es

kibocsátás 47,8%-át adja ingyenesen oda az 

erőműveknek, amely évente 6,8 százalékponttal 

csökken, 2020-ra elérve így a nulla százalékot. 

Az erőművek az általuk kapott kvótákat nem 

használhatják fel szabadon, hanem azt előre megha-

tározott áron el kell hogy adják egy közbeszerzésen 

kiválasztott CO2-értékesítőnek. Az első két évben 

ez az ár 14,5 €/t CO2, amely 2015-től kezdve 20 €/t, 

egészen az időszak végéig. Az így befolyt összeget 

az erőműveknek azonnal át kell utalniuk az MVM-

nek. Az MVM ebből az összegből hajtja végre a 

Nemzeti Tervben definiált beruházásokat. A CO2-

értékesítő – akit a későbbiekben a magyar állam 

közbeszerzésen választ ki – előre rögzített áron 

vásárolja meg tehát a CO2-kvótákat az erőművektől, 

amelyeket aztán transzparens módon kell értékesí-

tenie. Ha magasabb áron tudja értékesíteni, akkor a 

haszon az övé. Ha a befolyt összeg meghalad egy 

előre meghatározott nyereségküszöböt, akkor a 

magyar állam elvonja a nyereségküszöb feletti részt. 

Az esetleges veszteséget az értékesítő viseli. Ennek 

a kiosztási módnak a célja az, hogy a tervezett beru-

házásokhoz szükséges pénzeszköz stabil legyen, ne 

függjön az éppen aktuális CO2-árfolyamtól. Ugyan-

akkor kérdés, hogy mi történik abban az esetben, ha 

az európai piacon kialakuló CO2-kvóta ára tartósan 

alacsonyabban alakul, mint az EU Bizottság ármo-

dellje alapján meghatározott árszint. Ez egyáltalán 

nem elképzelhetetlen, a jelenlegi árfolyam is 10 €/t 

körül mozog, ami közel 5 €/t-val alacsonyabb, mint 

amit a Bizottság 2013-ra vár. A kvóták kiosztásának 

folyamatát a 20. ábra mutatja.

20. ábra A kvóták kiosztásának folyamatábrája20 ábra A kvóták kiosztásának folyamatábrája

forrás: Nemzeti Terv
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Ahogyan az előzőekben láthattuk, a Nemzeti 

Tervben lévő beruházásokat az MVM hajtja végre.

Összesen három jelentős beruházást tervez-

nek ebből a pénzből: szivattyús energiatározó, 

intelligens hálózat részbeni kiépítése és a szlo-

vák–magyar földgáz-interkonnektor építése. Az 

1. táblázatban foglaljuk össze a három beruházás 

főbb jellemzőit, illetve vizsgáljuk, hogy azok meny-

nyire felelnek meg az ETS Irányelvben lefektetett 

követelményeknek.

Az előzőekben bemutattuk, hogy az ETS Irány-

elv három fontosabb kritériumot határoz meg 

azon beruházásokkal szemben, amelyeket részben 

vagy teljes egészében az ingyenes kiosztásból 

valósítanának meg:
■ A beruházásoknak elő kell segíteniük a földgáz-

felhasználás csökkentését.
■ A beruházásoknak ÜHG-csökkentést kell 

elérniük.
■ A kiosztásnak versenysemlegesnek kell lennie.

Erősen kérdéses, hogy a szlovák–magyar össze-

kötő vezeték megfelel-e a földgázfelhasználás 

csökkentésére vonatkozó kritériumnak. A Nem-

zeti Terv azzal indokolja a megfelelést, hogy a 

szlovák–magyar vezeték hozzájárul ahhoz, hogy 

Magyarországon az erőművek olcsóbban jussa-

nak földgázhoz. Az olcsó tüzelőanyag révén új, 

modern gáztüzelésű erőművek épülnek, amelyek 

kiváltják a régi, elavult gázbázisú termelőket, így 

végső soron azonos kiadott villamos energiához 

kevesebb tüzelőanyag szükségeltetik, azaz csök-

ken a gázfelhasználás. Már ezen állítás is erősen 

megkérdőjelezhető, de a Nemzeti Terv azt sem 

veszi számításba, hogy a villamosenergia-szek-

toron kívül az olcsóbb tüzelőanyagár hatására 

növekedhet a gázfelhasználás. Szintén kétséges, 

hogy a SZET és a földgáz-interkonnektor tény-

legesen ÜHG-csökkentő, illetve hogy a SZET 

versenysemleges beruházásnak minősül-e, 

főképp annak fényében, hogy a SZET az amúgy 

is magas részesedésű, és az atomerőművet is 

tulajdonló MVM tulajdonába/üzemeltetésébe 

kerülne. A Nemzeti Terv „a magyar villamosener-

gia-rendszer súlyos rendszerszintű problémáinak 

megoldása” miatt javasolja a SZET megépítését. 

Ugyanakkor a Nemzeti Terv a következő módon 

indokolja, hogy a SZET miért tekinthető verseny-

semleges beruházásnak a tartalék és a kiegyen-

lítő piacok tekintetében. „A SZET várható piacra 

lépésének időpontjára a kiegyenlítő szabályozás 

piaca várhatóan regionálissá válik, márpedig 

kapacitása alapján a SZET részesedése akár a 

német–osztrák piacon, akár a közösségi piacon 

meglévő, hasonló hatékonysággal szekunder 

szabályzást nyújtani képes (szivattyús tározós) 

erőművi kapacitást tekintve jelenleg is elenyésző 

lenne (10% alatti csak a német–osztrák piac jelen-

legi kapacitásához képest), 2020-ra vonatkozóan 

pedig a regionális piacon további jelentős szivaty-

tyús tározós erőművi kapacitás megjelenése vár-

ható.” Ezek alapján tehát, mire megépül a SZET, 

addigra a Nemzeti Terv alapján egységes európai 

szekunder piac fog működni, azaz lényegében 

okafogyottá válik ezen beruházás.

Összességében meglepő, hogy szinte az összes 

jogosult tagállam él a derogáció intézményével, 

hiszen ezzel biztos – és részben szabadon felhasz-

nálható – költségvetési bevételeket transzformál-

nak át nagyrészt magánvállalati, energiaszektor-

beli ’kötött’, és jelentős adminisztratív teherrel bíró 

beruházásokká. Ráadásul Magyarország esetében, 

mivel a Nemzeti Tervben szereplő beruházásokat 

állami vállalat hajtja végre, adminisztratív kötött-

ségek nélkül is megvalósíthatók lennének ezen 

beruházások. 

Habár az erőművek ingyenesen jutnak CO2-

kvótához, de azt kötelesek meghatározott áron 

eladni, amelyből képződő bevételt tovább kell 

Szivattyús 

energiatározó (SZET)
Intelligens hálózat Földgáz-interkonnektor

Beruházás jellemzője
+/-600 MW teljesítő-

képességű SZET
250 000 vezérelhető 

fogyasztási pont
szlovák–magyar vezeték

Tervezett megvalósítás határideje 2019 2013 2014

Támogatás mértéke az ingyenes kvótákból* 365 m€ = ~ 100 Mrd Ft 38 m€ = ~ 10 Mrd Ft 18,52 m€ = ~ 5 Mrd Ft

Csökken-e a földgáz-felhasználás igen igen erősen vitatható

ÜHG-csökkentő-e a beruházás vitatható igen vitatható

Versenysemleges-e a beruházás vitatható igen igen

A teljes beruházási összeg a SZET és a földgáz-interkonnektor esetében nem ismert, míg az intelligens hálózat kiépítése teljes mértékben a támogatásból valósulna meg.

forrás: Nemzeti Terv, REKK

1. táblázat Az ingyenes CO
2
-kvótakiosztásból megvalósítandó beruházások jellemzői
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utalniuk az MVM számára. Így nekik ugyanúgy 

meg kell vásárolniuk a kibocsátásuknak megfelelő 

mennyiségű CO2-kvótát. Azaz a hazai erőművek-

nek semmilyen előnyük nem származik az ingye-

nes kiosztásból, ellenben számottevő hátrányok 

érhetik őket a nyugat-európai erőművekkel 

szemben. Egyrészt nő az adminisztratív terhük, 

másrészt pedig olyan beruházás valósul meg, 

amely kiszoríthatja őket a villamosenergia-szektor 

egy-egy részpiacáról (pl. gáztüzelésű erőművek a 

tartalékpiacon). Végül, mivel a CO2-kvóta árbe-

vételként (és egyben kiadásként) is megjelenik az 

erőműveknél, ezért az árbevétel-alapú adók növe-

kedésére lehet számítani ezen létesítményeknél.

Security of Energy Supply in Central and South-East Europe

A REKK 2009-ben indult ellátásbiztonsági projektjének zárásaként közreadja a projekt tanulmányait tartal-

mazó kötetet, Security of Energy Supply in Central and South-East Europe címen.

Az ellátásbiztonság kérdését kimerítően taglaló angol nyelvű tanulmánykötet a következő témaköröket öleli fel:
■ Regionális villamosenergia- és földgázkereslet előrejelzése 2020-ig
■ Az együttműködő gázhálózatok kiépítésének szabályozási előfeltételei
■ A 2009. januári gázválság hatásai a régióban
■ Regionális gázpiaci modell
■ Villamosenergia- és földgázellátás-biztonsági mutatószámok
■ Az ellátásbiztonság értékének közgazdasági becslése
■ Beruházási szcenáriók
■ Középtávú gázpiaci kilátások
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Az európai árampiaci 
integráció útiterve

Idén nyáron több portál is hírül adta, hogy elindult 

a cseh–szlovák–magyar másnapi villamosenergia-

piacok összekapcsolását célzó projekt. A 2011. 

május 30-án aláírt közös szándéknyilatkozatnak 

megfelelően Csehország, Szlovákia és Magyar-

ország átviteli rendszerirányítói (ČEPS, SEPS, 

MAVIR), villamosenergia-tőzsdéi (OTE, OKTE, 

HUPX) és energetikai szabályozó hatóságai (ERU, 

URSO, MEH) célul tűzték ki, hogy 2012 második 

negyedévére alakítsák ki az összekapcsolt más-

napi piacot, és lehetőség szerint még ugyanabban 

az évben kerüljön sor az így összekapcsolt pia-

cok közép-nyugat-európai (CWE) régióhoz való 

csatlakozására.

A következőkben arra teszünk kísérletet, hogy 

segítsünk elhelyezni a fenti projektet az európai 

integrációs folyamatokban. Ennek érdekében rövi-

den ismertetjük az európai piacok összekapcsolá-

sának intézményi kereteit, majd bemutatjuk annak 

eszközrendszerét és tervezett ütemtervét.

A piacintegráció motorja: a regionális 

kezdeményezések rendszere

A regionális kezdeményezéseket (Regional 

Initiatives – RI) 2006 tavaszán indította útjára 

az ERGEG (European Regulators Group for 

Electricity and Gas) azzal a céllal, hogy az egyes 

európai régiókon belüli stakeholderek (regulá-

torok, TSO-k, kereskedők, szakmai szervezetek) 

önkéntes együttműködésére alapozva alulról 

építkezve, régiós piacok kialakításán keresztül 

segítse elő az egységes európai energiapiacok 

megteremtését. A 2. táblázat az egyes integrációs 

AKTUALITÁSOK

projekteknek keretet adó, az ERGEG által megha-

tározott régiókat mutatja be.

Az egyes régiókban elindított kapacitásszámí-

tásos, kapacitásallokációs és piac-összekapcso-

lási projektek rendkívül hasznosnak bizonyultak 

a piacintegrációs eszközök feltérképezésében. 

Hamarosan egyértelművé vált azonban, hogy az 

egyes régiókban több-kevesebb sikerrel alkalma-

zott megoldások túlságosan sokszínűek ahhoz, 

hogy egy egységes európai árampiac alapjául 

szolgáljanak. A Bizottság arra a következtetésre 

jutott, hogy a régióknak több fölülről lefelé történő 

iránymutatást kell adni, hogy a régiós kezdemé-

nyezések egy irányba tartsanak, és csökkenthető 

legyen a szükségtelen költségek és erőfeszítések 

mértéke. Egy ilyen útmutatás céljára az ERGEG 

által összehívott stakeholderekből (ENTSO-E, 

EuroPEX, EFET, Eurelectric) alakított testület 

(Project Coordination Group – PCG) hozta létre 

az ún. referencia- (más néven: cél-) modellt, amely 

vázlatként (illetve egyfajta konvergenciapontként) 

szolgálhat a regionális piacintegrációs projektek 

számára.

A célmodell elemei

A PCG által kidolgozott árampiaci célmodell 

kiterjed a kapacitásszámításra, a másnapi piacok, 

a határidős piacok, a napon belüli piacok és a 

kiegyenlítőenergia-piacok működésére, valamint 

piacszervezési (governance) kérdésekre.

A következőkben röviden áttekintjük, hogy a fenti 

részpiacokon milyen javaslatokat fogalmaz meg 

az árampiaci célmodell. Ezek a javaslatok egyben 

meghatározzák, hogy a közeljövőben a hazai piaci 

szereplők milyen szabályozás keretében végezhe-

tik tevékenységüket.

Régió Tagok

Baltic Észtország, Lettország, Litvánia

Central-East (CEE) Ausztria, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia

Central-South (CSE) Ausztria, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Szlovákia

Central-West (CWE) Belgium, Franciaország, Németország, Luxemburg, Hollandia

France, UK, Ireland (FUI) Franciaország, Egyesült Királyság, Írország 

North (NE) Dánia, Finnország, Németország, Norvégia, Lengyelország, Svédország

South-West (SWE) Franciaország, Portugália, Spanyolország

*A fenti régiók mellett gyakran használják az NWE (North West Europe) régió megnevezést, mely a CWE és az NE régió, valamint az Egyesült Királyság együtteséből tevődik össze.

2. táblázat Az ERGEG által meghatározott régiók
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Kapacitásszámítás

A TSO-k között általánosan elfogadott vélemény, 

hogy a jelenleg alkalmazott NTC/ATC-alapú 

kapacitás-meghatározás – különösen a sűrűn 

hurkolt hálózatokon – sem kereskedelmi, sem 

rendszerbiztonsági oldalról nem biztosít optimális 

kapacitásallokációt. A kereskedelmi célra hozzá-

férhető kapacitások határról határra való előzetes 

meghatározása ugyanis mesterséges abban az 

értelemben, hogy figyelmen kívül hagyja a tény-

leges, fizikai áramlásokat, melyek nagymértékben 

befolyásolják a szabad kapacitásokat.

A fizikai áramlások figyelmen kívül hagyásá-

ból fakadó problémák részleges feloldását a 

CWE régióban jelenleg is alkalmazott, kombinált 

kapacitás-meghatározás jelenti. A TSO-k ekkor 

a hagyományos, NTC alapon történő bilaterá-

lis kapacitás-meghatározást egységes hálózati 

modell (Common Grid Model – CGM) alkalmazásá-

val történő biztonsági ellenőrzéssel ötvözik. 

A PCG célmodellje tartós megoldásként két 

kapacitásallokációs módszert javasolt. Az első a 

koordinált (összetett technikai profilok alkalma-

zásával történő) kapacitás-meghatározás: ekkor 

a közös hálózati modell eredményeit figyelembe 

véve, koordinált módon ugyan, de továbbra is a 

TSO-k határozzák meg az egyes határokon allo-

kálható kapacitásokat. A másik, hosszú távon is 

preferált módszer a tiszta áramlásalapú kapacitás-

allokáció (Flow Based Allocation – FBA), melyben 

a TSO-k nem határoznak meg az aukciót megelő-

zően az egyes határokon allokálható kapacitáso-

kat: a határkeresztező kapacitások aukciója során 

a kereskedők által adott ajánlatok határozzák 

meg, hogy a közös hálózati modell által meg-

szabott keretek között mely határokon mekkora 

kapacitás kerül kiosztásra. 

Az áramlásalapú kapacitásszámítás és allokáció 

technikai részleteinek kidolgozása igen összetett 

feladat, a rendszer piaci szereplők általi elfogad-

tatása pedig nagyon nehéz. Nem véletlen, hogy 

a kezdeti FBA kísérletek (tesztfuttatások) sem az 

általánosságban véve fejlettebb CWE régióban, 

sem a CEE régióban nem bizonyultak sikeres-

nek. Bevezetésének szükségességét azonban – a 

kezdeti nehézségek ellenére – mára egyetlen régió 

sem kérdőjelezi meg. Az áramlásalapú alloká-

ció gyakorlati alkalmazása ugyanakkor minden 

bizonnyal csak akkor kezdődhet, ha az egyébként 

határozott prioritást élvező másnapi piacok össze-

kapcsolása (melyet kezdetben NTC-alapú kapaci-

tás-meghatározás kísér) már befejeződött.

Másnapi (day-ahead) piacok

A rövid távú (másnapi) kapacitásallokáció 

tekintetében a célmodell a piacok által egyébként 

már egyre szélesebb körben alkalmazott implicit

allokációt tartja megfelelő megoldásnak. A CWE 

régión belüli, illetve a CWE és NWE régiók közötti 

piac-összekapcsolási modellek lényegében így 

működnek. Piac-összekapcsolás során a két 

szomszédos másnapi energiapiac (tőzsde) klíringje 

közösen történik meg, automatikusan elérhetővé 

téve a másik zónából a vételi és eladási ajánlatokat 

is, egészen addig a mértékig, ameddig az ajánlatok 

lehívásához szükséges határkeresztező kapaci-

tások rendelkezésre állnak. A két piac között az 

összes határkeresztező kapacitás automatikusan 

allokálásra kerül azon szállításokhoz, amelyek a 

legmagasabb arbitrázslehetőséggel bírnak, és a 

kapacitás ára (a torlódási járadék) definíció szerint 

egyenlő lesz a két árzóna egyensúlyi árai közötti 

különbséggel. Piac-összekapcsolás esetén nincs 

külön (explicit) kapacitásaukció, az átviteli jogot az 

energiatermékkel együtt, implicit módon allokálják.

A nyugati régiókban alkalmazott piac-össze-

kapcsolási mechanizmusok során az allokálható 

kapacitások meghatározása eddig a hagyományos 

módon, NTC-alapú kapacitásszámítással történt.

A koordinált, illetve az áramlásalapú kapaci-

tás-meghatározás és az önmagában is számos 

technikai nehézséggel járó piac-összekapcsolási 

mechanizmusok egyszerre, egy lépcsőben történő 

bevezetése ugyanis túlzottan nagy ugrást jelentett 

volna a piacok számára. A CWE és az NWE régi-

ókban futó piacintegrációs projektekben határo-

zott sorrendiség látszik kialakulni: az elsődleges 

prioritás a régión belüli és régiók közti piac-össze-

kapcsolás megvalósítása, az áramlásalapú kapaci-

tás-meghatározás alkalmazása csak ezt követően 

kerül bevezetésre.

Határidős piacok

A határidős piacokra vonatkozó elképzelések 

kimunkáltsága és elfogadottsága megközelíti a 

másnapi piacok estén megfigyelhető szintet, ám a 

konkrét projektek még nem jutottak olyan mesz-

szire, mint pl. a piac-összekapcsolás esetében. 

A közös allokációs irodák létrehozatalával már 

kiépült az egységesített kapacitásallokáció intéz-

ményi háttere: a CWE régióban a CASC (Capacity 

Allocation Service Company), a CEE régióban a 

CAO (Central Allocation Office) tölti be ezt a funk-

ciót. Azonban a kapacitástermékek szerkezetében, 

az allokált kapacitás mennyiségének meghatáro-

zásában, a másodlagos kapacitáspiacok működ-

tetésében, vagy a kiosztott kapacitások TSO általi 

visszavétele/csökkentése (curtailment) esetén 

alkalmazott kompenzáció alkalmazásában még 

nem történt érdemi előrelépés. 
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A célmodell szerint a TSO-nak a várhatóan 

rendelkezésre álló kapacitás 100%-át értékesí-

tenie kell, fizikai vagy pénzügyi kapacitásjogok 

formájában. A fizikai kapacitásjogok (Physical 

Transmission Rights – PTRs) birtokosukat jogo-

sulttá teszik adott határmetszéken történő villa-

mosenergia-szállításra. Amennyiben a kapacitásjog 

tulajdonosa a szállítást megelőzően nem menet-

rendezi kapacitását, akkor azt a „használd vagy 

add el” (use-it-or-sell-it – UIOSI) elv alkalmazásával 

másnapi kapacitás formájában kell a piacok ren-

delkezésére bocsátani. A pénzügyi kapacitásjogok 

(Financial Transmission Rights – FTRs) tulajdono-

suk számára azt teszik lehetővé, hogy hozzájusson 

két árzóna közötti áramár-különbség pénzügyi 

egyenlegéhez. A kifizetést azok a rendszerirányítók 

biztosítják, akik a két zóna közötti torlódási jára-

dékra (vagyis a határkeresztező kapacitásjogok 

értékesítéséből befolyó bevételre) elsődlegesen 

jogosultak. Az FTR tehát tisztán pénzügyi jog, 

vagyis nem biztosít rendelkezési lehetőséget a fizi-

kai energiaszállítások felett, ugyanakkor jól alkal-

mazható az átviteli költségek határidős fedezésére 

(vagyis a másnapi kapacitások allokációja során 

tapasztalható kockázat csökkentésére). 

A határidős kapacitások célmodellben javasolt 

jövőbeni allokációjának lényeges eleme a kapa-

citásjogok meg nem szakíthatósága (firmness). 

Ez annyit tesz, hogy – a force majeure eseteket 

leszámítva – kapacitáscsökkentés esetén a TSO-

knak kompenzálniuk kell a kapacitásjog tulajdono-

sát a két árzóna közötti árkülönbség összegével, 

ahelyett, hogy egyszerűen csak visszafizetnék a 

kapacitás kezdeti (határidős) árát. A célmodell 

ezzel a kapacitáscsökkentés teljes pénzügyi koc-

kázatát leveszi a piaci szereplők válláról, és azt a 

rendszerirányítókhoz rendeli. 

A kapacitásjogok nem megszakítható voltának 

fenti biztosítása jelentős pénzügyi kockázatot 

eredményez a TSO számára. A kitettség csökken-

tése érdekében a TSO optimális esetben a másod-

lagos piacon visszavásárolja a szükséges kapa-

citásokat, rosszabb esetben viszont a kiosztásra 

kerülő kapacitásjogok korlátozásával próbálja 

elejét venni a problémának. A határidős kapacitás-

jogokkal kapcsolatos célmodellbeli elvárásoknak 

való megfelelés érdekében, ezen szabályozási 

dilemmát a regulátoroknak kell feloldaniuk.

Napon belüli és kiegyenlítő piacok

A napon belüli piacok (intraday market) a más-

napi piacok kapuzárását követően lehetőséget 

teremtenek a piaci szereplők számára, hogy 

a körülmények megváltozásához piaci esz-

közökkel, tartalékkapacitások igénybevétele 

nélkül, gyorsan alkalmazkodjanak (és pozícióju-

kat a fizikai teljesítést közvetlenül megelőzően 

kiegyensúlyozhassák). 

A napon belüli piacokon a kereskedők viszony-

lag kis mennyiségű, nehezen szabványosítható 

termékek gyors és rugalmas kereskedését igénylik 

(ami a kereskedői pozíciók gyors zárásához szük-

séges), amit aukció keretében nem lehet megva-

lósítani. A célmodell ezért a napon belüli piacokon 

folyamatos kereskedelmet, a kapacitások alloká-

ciójára pedig érkezési sorrendben történő (first 

come first served – FCFS) kiosztást javasol. 

A napon belüli kereskedelem céljára hozzáfér-

hető kapacitásokat a rendszerirányítók (a közös 

hálózati modell segítségével) az ún. páneurópai 

kapacitáskezelési modulba töltik fel (Capacity 

Management Modul – CMM). A CMM outputja 

valójában egy mátrix, amely az adott pillanatban 

hozzáférhető átviteli kapacitásokat mutatja minden 

egyes zónából az összes másikba. Az áramtőzs-

dék eközben az összes, hozzájuk érkezett napon 

belüli vételi és eladási ajánlatot egy közös ajánlati 

könyvbe (Shared Order Book Function – SOBF) 

töltik fel, ahol egy egyedi algoritmus párosítja azo-

kat az ajánlatokat, amelyek többletet generálnak a 

piaci résztvevők számára (vagyis a vételi ár megha-

ladja az eladásit). Mindaddig, amíg szabad átviteli 

kapacitás áll rendelkezésre két zóna között (a CMM 

jelzése alapján), a megrendelések ugyanúgy páro-

síthatók a zónák között, mint a zónákon belül.

A kiegyenlítő piacok határokon átívelő integrá-

ciójának célmodellje meglehetősen kiforratlan, és 

jelenleg csak a manuálisan aktivált tercier kapaci-

tások kérdésével foglalkozik. A célmodell hosszú 

távú víziója egy multilaterális TSO-TSO mecha-

nizmust tartalmaz, amelyben a rendszerirányítók 

megosztják egymás között a kiegyensúlyozó 

energiát. Az ajánlatokat egy közös merit orderből 

hívnák le, az átviteli kapacitáskorlátok mértékéig. 

A kiegyenlítő piaci integráció felé vezető folya-

matban már az első lépések megtételéhez is szük-

séges a másnapi és a határidős piacok működésé-

vel való összhang megteremtése. A kontrollzónán 

kívüli tartaléklekötésnek, illetve a kiegyenlítő 

piacok integrációjának elengedhetetlen feltétele, 

hogy a tartalékok aktiválásához lekötött határidős 

határkeresztező kapacitásjogok mentesüljenek 

a UIOSI elve alól, és egyben védve legyenek a 

napon belüli piacoktól, hisz a kapacitás szükséges-

sége csak a napon belüli zárást követően derül ki. 

A piacintegráció menetrendje

Az Európai Tanács 2011. februári ülésén kimondta, 

hogy a belső villamosenergia-piacot 2014-re létre 
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kell hozni, „ami megköveteli, hogy az ACER-rel 

együttműködő nemzeti szabályozó hatóságok és 

átviteli rendszerirányítók megkezdjék az intenzí-

vebb munkát a piac-összekapcsolási projekten”. 

Az ambiciózus céldátum és a fenti megfogalmazás 

egyértelművé teszi, hogy a Bizottság szerint egy-

értelmű prioritást kell élveznie a másnapi piacok 

integrációjának, melyet sem a többi részpiacon 

folyó munka, sem az áramlásalapú kapacitásme-

chanizmus véglegesítése nem késleltethet. 

A másnapi piacok összekapcsolása (amelyet 

európai ár-összekapcsolásként „European Price 

Coupling – EPC” is emlegetnek) jelenleg a piaci 

integráció és célmodell „zászlóshajója” Európában. 

A projekt alapját a CWE és NWE régiók ár-össze-

kapcsolása adja, amelyet 2012. közepére-végére 

terveznek megvalósítani, majd 2014-re fokozato-

san kiterjesztenék a többi régióra. A háromoldalú 

cseh–szlovák–magyar piac-összekapcsolás műkö-

désbe lépését szintén a 2012. év közepére tervezik, 

amely a tervek szerint teljes mértékben kompati-

bilis lesz a jelenlegi nyugat-európai piac-összekap-

csolási megközelítéssel. A magyar szabályozó,

a rendszerirányító és az áramtőzsde megkérdője-

lezhetetlen „PR sikere”, hogy a CZ–SK–HU piac-

összekapcsolási szándékot komolyan elismerték 

európai szinten, a három országot potenciális 

korai (2012. végi) csatlakozóként tüntetve fel a 

tervezett NWE összekapcsolt piacokhoz.

A fenti elnagyolt piacintegrációs menetrendet 

természetesen számos részletkérdés megol-

datlansága boríthatja fel. Az érintett hatóságok, 

intézmények és a piaci szereplők a lényegi kérdé-

sekben egyetértenek és ez azt valószínűsíti, hogy 

a másnapi piacok összekapcsolása éveken belül 

megvalósul, így az unió egy jelentős lépéssel köze-

lebb kerülhet az egységes villamosenergia-piac 

kialakításához.

Szabályozásra szomjazva:
jelentős változások várhatók
a hazai víziközmű-szolgáltatásban

Bevezetés

A magyar víziközmű-szolgáltatásban napjainkban 

jelentős változások zajlanak. Készülőben van a 

víziközmű-törvény, amely több évtizedes hiányt 

hivatott pótolni. Az ágazat jelenleg széttagolt, 

tulajdoni és vagyoni viszonyai nehezen áttekint-

hetők, hiányzik a peremfeltételeket meghatározó 

verseny-, piac- és árszabályozás. A következők-

ben bemutatjuk az ágazat működését jellemző és 

befolyásoló tényezőket, valamint felvázoljuk azo-

kat a sajátosságokat, amelyek a víziközmű-szolgál-

tatást – mint a hálózatos iparágak egyikét – jel-

lemzik. Rövid kitekintést adunk arra vonatkozóan, 

milyen piacszabályozási megoldások léteznek a 

szektorban Európában. Majd ismertetjük azokat a 

következtetéseket, amelyeket célszerű figyelembe 

venni az ágazat szabályozásának kialakításánál.

Helyzetértékelés

Annak ellenére, hogy a magyar víz- és csatorna-

szolgáltatók az egészségvédelmi, minőségügyi 

előírásokat teljesítik, nagyobb üzemzavarok nélkül 

Mérföldkövek

2011 2012 2013 2014

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

NWE piac-összekapcsolás
(CWE régió, NE, GB)

✓

SWE régió csatlakozása ✓

CEE régió csatlakozása * ✓

CSE régió csatlakozása * ✓

Baltikum csatlakozása ✓

FUI régió fennmaradó határainak 
csatlakozása 

? ? ?

Egységes európai piac-
összekapcsolás 

✓

SEE régió csatlakozása legkésőbb 2015-ben

A CEE régióból Csehország, Magyarország és Szlovákia, az SWE régióból pedig Spanyolország és Portugália jelezte 2012 végi csatlakozási szándékát.

3. táblázat Az egységes európai piac-összekapcsolás tervezett menetrendje
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látják el feladataikat és a fogyasztók is többnyire 

elégedettek a szolgáltatók teljesítményével, az 

ágazatot érintő és foglalkoztató problémák köre 

meglehetősen széles. A közel két évtizede halmo-

zódó – az ágazat szabályozásával (pontosabban 

annak hiányával) szorosan összefüggő – gondok 

összegyűjtése és áttekintése segíthet a válaszok 

megtalálásában. Az alapproblémának, amely-

ből további gondok adódnak, mindenképpen a 

verseny- és piacszabályozás (víziközmű-törvény) 

hiánya tekinthető.

A víz- és csatornaszolgáltatási ágazat jelenlegi 

szerkezete erősen széttagolt (közel 400 szol-

gáltató), igen magas a kis, egy-egy települést 

ellátó vízművek aránya. Hiányzik a nemzeti szintű 

települési vízgazdálkodási koncepció, valamint a 

már működő szolgáltatók és az új belépők minősí-

tése. A víziközművekre vonatkozóan nincs kellően 

kidolgozott – a Víz Keretirányelv elveinek megfe-

lelő, többféle szempontot ötvöző – árszabályozási 

és támogatási rendszer. A megfelelő szabályozás 

hiányával magyarázható a keresztfinanszírozás, 

amit az jelez, hogy több szolgáltatónál egységes 

díjakat alkalmaznak a lakosság-közület és a víz-

szennyvíz szolgáltatás esetén.

Az ágazat további jellemzője, hogy hiányzik a 

szolgáltatók számára világosan megfogalmazott, 

hosszabb távra szóló, a hatékonysági és környe-

zetvédelmi-fenntarthatósági követelményeket 

egyaránt tartalmazó elvárás. A víziközmű-szolgál-

tatásban sok esetben rendezetlenek a vagyoni-

tulajdonosi viszonyok, és nem épült még ki az 

ágazat szabályozását-ellenőrzését végző integrált 

intézményrendszer. A nem megfelelően szabályo-

zott szerződéses viszonyokkal – például önkor-

mányzat és szolgáltató közötti bérleti szerződés 

– magyarázható, hogy jelenleg forráskivonás 

történik az ágazatból.

A víziközmű-ágazat sajátosságai

A víz- és csatornaszolgáltatás rendszereinek fel-

építését és szakaszait a 21. ábra mutatja.

A víz- és csatornaszolgáltatás magán viseli a 

hálózatos iparágak főbb jellemzőit. Így a szolgálta-

tók tevékenysége a természetes monopólium tipi-

kus példája: a szolgáltatásnak nincs helyettesítő 

terméke, továbbá több cég ugyanezt a feladatot 

kisebb hatékonysággal – magasabb áron vagy 

alacsonyabb színvonalon – látná el. A víziközmű-

szolgáltatás sajátossága ugyanakkor a magas 

szállítási költség, amely különösen szembeötlő, ha 

más hálózatos iparággal hasonlítjuk össze. A szol-

gáltatás saját költségeihez viszonyítva a vízszol-

gáltatás szállítási költségei a legmagasabbak: a 

villamosenergia-szolgáltatásban a szállítási költség 

a teljes költség 5%-át teszi ki, a gázszolgáltatásban 

2,5%-ot, míg a vízszolgáltatásban ez a szám eléri 

az 50%-ot is. 

A beruházások jelentős tőkeigénye és a vázolt 

költségviszonyok negatívan befolyásolják a víz-

kinyerés és -szállítás területén a piaci viszonyok 

kialakulását és a verseny érvényesülésének lehe-

tőségét, azaz a piacra belépők magas belépési 

korláttal szembesülnek. A szektor tőkeintenzitását 

jelzi, hogy más hálózatos iparágakkal összevetve 

jelentős eltérések tapasztal-

hatók a megtérülésben: míg 

a telekommunikáció esetén a 

befektetett tőke akár 40–100%-

át realizálhatja a szolgáltató az 

árbevételben, a vízszolgáltatás-

ban ez csupán 7–20%. 

Más hálózatos iparágakhoz 

hasonlóan, a víziközművek 

hatékonyságának alakulásá-

ban is fontos szerepet játszik 

a méretgazdaságosság és a 

„gazdasági sűrűség” (economic 

density). Az utóbbi azt jelenti, 

hogy nagyvárosi környezetben, 

több fogyasztóval és maga-

sabb fajlagos (egységnyi terü-

letre eső) fogyasztószámmal 

a víziközművek hatékonyabb 

működésre képesek. 

Mind a pozitív, mind a negatív 

externáliák megtalálhatók az 
21. ábra A víz- és szennyvízrendszerek főbb műszaki

összetevői, szakaszai

21 ábra A víz- és szennyvízrendszerek főbb műszaki
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ágazatban. A környezetszeny-

nyezés (mint a vízbázisok álla-

potának rontása) más fogyasz-

tók számára is többletköltséget 

okozhat. Ennek korlátozása és 

a többletköltségek viselésének 

kötelezettsége megjelenik az 

uniós Víz Keretirányelv szerinti 

szabályozásban – „a szennyező 

fizet elv” –, és ez volt az eredeti 

célja a vízterhelési díj bevezeté-

sének is. 

A hálózatos iparágak egyes 

területeinek (pl. telekommu-

nikáció, villamos energia, gáz 

stb.) szabályozása különböző 

időpontokban megvalósuló 

folyamat. Az erre vonatkozó 

első lépések a távközlési szek-

torban történtek meg, ahol az 

ágazat technikai fejlődését a verseny- és piacsza-

bályozás kialakítása sokkal gyorsabban követte, 

mint más – kisebb technikai fejlődésnek kitett (pl. 

víziközmű-szolgáltatás) – ágazatokban. A hálóza-

tos iparágakban ugyanakkor hasonló szabályozási 

kérdéseket kell megoldani, így a más ágazatokban 

felhalmozódó tapasztalatok átvehetők, és így 

megfigyelhető a hálózatos iparágak szabályozásá-

nak egyfajta integrációja.

Szabályozási lehetőségek, modellek a 

víziközmű-szolgáltatásban: európai példák

Az Európai Unió országaiban a szolgáltatók 

működtetésére és szabályozására nem alakult ki 

egységes gyakorlat. Történelmi okokkal is magya-

rázhatóan, egyaránt megtalálható a teljes magán-

tulajdon és a közösségi tulajdon szinte valamennyi 

formája. Ugyancsak sokszínű a kép, ha a szol-

gáltatók számát, irányítását és az általuk ellátott 

feladatokat vizsgáljuk (22. ábra).

Anglia és Wales

Angliában az 1989-es piacnyitás óta erős jogosít-

ványokkal rendelkező, független szabályozó ható-

ság (Office of Water Services – OFWAT) felügyeli 

a szektort. Ez a szervezet határozza meg az ársza-

bályozás módját, és jelentős nyomást gyakorol a 

szolgáltatókra a hatékonyság növelése érdekében. 

Rendszeresen vizsgálja a szolgáltatók hatékony-

ságának alakulását a fajlagos működési költség, 

a kulcsköltség-összetevők és a vízveszteség-

mutatók alapján. Az OFWAT hatáskörébe tartozik 

még a piaci verseny fejlesztése és a tulajdonosi és 

egyesítési politika kialakítása. A szabályozón túl 

két állami szerv szabályozza az ágazatot: egy a 

vízminőségért, egy a környezetvédelemért felel.

A felügyeletet kiegészítik a fogyasztók képviselői. 

Franciaország

Piaci verseny és szerződésalapú szabályozás 

jellemzi, az ellátási felelősség és ármeghatározás 

jogköre az önkormányzatoknál van. Ennek követ-

keztében igen erősen tagolt az ágazat. A víz- és 

csatornaszolgáltatás ellátása vagy közvetlenül 

az önkormányzatok által, vagy különböző típusú 

menedzsmentszerződések révén történik.

A francia kormány közvetlenül szabályozza a 

vízminőséget, a közszolgáltatásokra vonatkozó 

szerződéskötést és az általános versenyviszonyo-

kat. Franciaországban részletesen szabályozzák 

azt is, hogy a magánszektor milyen feltételekkel 

vehet részt a víziközmű-szolgáltatásban. 

Németország

Public-private partnership jellemzi a német 

víziközmű szektort, ez döntően nagy, több-

szektorú szolgáltatók létrejöttét eredményezte 

(Stadtwerke). A szolgáltatási konstrukciók spekt-

ruma nagyon széles: megtalálható az a megoldás, 

ahol pénzügyi önállóság nélkül egyes önkormány-

zatok osztályai látják el a szolgáltatási feladatokat 

(10 000 lakos alatt) és az a vegyes vállalati modell, 

ahol a tulajdonlás és működtetés PPP-konstrukció-

ban valósul meg. A szolgáltatásokért az ellátási 

felelősség és az árak meghatározása a helyi 

hatóságokhoz van rendelve, míg a vízminőségért 

a kormányzati szint a felelős. Az árakra vonatkozó 

általános szabályozási keretek kialakítása

22. ábra Működési modellek a vízszolgáltatásban22 ábra Működési modellek a vízszolgáltatásban
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(pl. a teljes költségmegtérülés biztosítása) ugyan-

csak állami feladat. A magántulajdonú szolgáltatók 

kötelesek igazolni, hogy díjaik nem magasabbak, 

mint más hasonló szolgáltatókéi (benchmarking).

Portugália

Az önkormányzat viseli az ellátási felelősséget, 

és döntésétől függően saját maga végzi a szol-

gáltatást, egyedül, vagy más önkormányzatokkal 

közösen, illetve szerződést köt (akár magánszol-

gáltató bevonásával) a vízkitermelés és a szenny-

vízszolgáltatás ellátására. A szabályozó hatóság az 

IRAR (Instituto Regulador de Águas e Resíduos), 

amely a szolgáltatók szervezetére és magatartá-

sára egyaránt tartalmaz elvárásokat. A szabályozó 

egységes mutatókat használ a szolgáltatók gazda-

sági tevékenységének és a szolgáltatók műszaki-

egészségügyi színvonalának értékelésére. További 

jellemzője a szolgáltatókra vonatkozó adatok 

nyilvánossága.

Habár a fenti példák nem fedik le az összes 

európai gyakorlatot, átfogó képet adnak a szabá-

lyozás lehetőségeiről. 

Következtetések – hazai vonatkozások

Az európai tapasztalatok alapján megállapítható, 

hogy a víziközmű-szolgáltatásban sokféle ágazati 

struktúra létezik, és jelentős számú, egymástól 

lényeges eltéréseket mutató, működőképes sza-

bályozási modell található. Egy ország történelmi 

hagyományaitól, az ágazatra vonatkozó elképzelé-

seitől függ, hogy a létező modellek közül melyiket 

választja. 

Magyarországon – támaszkodva az európai 

modellekre – első lépésként az ágazatra vonat-

kozó általános stratégia, vízpolitika kidolgozása 

a feladat, ennek során olyan kérdéseket kell 

tisztázni, mint az ágazat struktúrája, a magántőke 

esetleges szerepvállalása (tulajdonlás és működ-

tetés), az ellátási és egyéb (pl. árszabályozás) 

felelősségszintek meghatározása (önkormányzat, 

kormány). A szabályozás kialakításánál – más 

hálózatos iparágak tapasztalataira is támasz-

kodva – meg kell határozni azt az intézmény-

rendszert, amelynek feladata az ármeghatározás 

alapelveinek rögzítése és gyakorlati érvényesü-

lésük ellenőrzése, valamint a hosszú távú, átfogó 

hatékonysági követelmények érvényesítése a 

szolgáltatók felé. A szolgáltatók tevékenységé-

nek értékeléséhez ki kell alakítani az adatszol-

gáltatások körét és értékelésük módszertanát, 

amelynek egyik eszköze lehet a rendszeres 

piacelemzés. Csak a felvázolt elveknek megfelelő 

intézményi és szabályozási rendszer biztosíthatja 

az egyik legfontosabb közszolgáltatás hosszú 

távon is fenntartható, gazdaságilag hatékony 

működtetését.
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A karbonmentes energiatermelés jövője

A REKK 2012. január 12-én projektindító workshopot szervez a karbonmentes 
energiatermelés jövőjéről. Az egynapos workshop bemutatja a karbonmentes 
energiaszektor megteremtése előtt álló szabályozói kihívásokat uniós és tagországi 
szinten, áttekinti a jelenlegi technológiákat, kitér a megújulók szerepére és a közelmúltban 
meghatározó német nukleáris kivonás hatásaira. 

A meghívott előadók:

■ Michael Grubb, University of Cambridge és OFGEM: Az energiapiaci reform hatásai a 
karbonmentes energiatermelésre Nagy-Britanniában

■ Laurens de Vries, TU Delft: Piactervezés és beruházások a karbonmentes technológiákba

■ Karsten Neuhof, CPI, Berlin: A német nukleáris kivonás hatásai az európai dekarbonizációs 
ütemtervekre

■ Jean-Arnold Vinois, DG Energy: A karbonmentes energiatermelés hálózati fejlesztési 
igényei és forrásai: a Bizottság álláspontja

■ Christian Hirschausen, DIW Berlin: Az Északi-tenger és a Balti-tenger széltermelő 
kapacitásbővítésének hatása a CEE régióra

A workshopon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött az andrea.keszthelyi@uni-
corvinus.hu címen. További részletekért látogasson el honlapunkra (www.rekk.eu).

A kiadványban előforduló rövidítések:

APX Amsterdam Power Exchange

ARA Amsterdam–Rotterdam–Antwerpen

CEGH  Central European Gas Hub

ECX European Carbon Exchange

EEX European Energy Exchange

EUA European Union Allowance

HAG Hungary–Austria Gasline

MEH Magyar Energia Hivatal

OPCOM Operatorul Pietei de Energie Electrica

OTE Operátor trhu s elektřinou

PXE Power Exchange Central Europe

SEPS Slovenská elektrizačná prenosová sústava

UCTE Union for the Coordination of Transmission of Electricity

ÜHG üvegházhatású gázok




